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I. Estrutura da Operação de um Fundo de Investimento em Direitos 

Creditórios (FIDC)¹ 

¹ PIRES, Daniela Marin. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), 2ª ed. São Paulo, Almedina, 2015, p. 65. 

Clientes 
Originadores de 

Recebíveis 

Administrador 

Agência 
Classificadora 

Auditor 

FIDC 

Custodiante 

Consultor 
Especializado 

Investidores 

Gestor 

Venda ou 
Prestação de 

Serviços 

Direitos 
Creditórios 

Direitos 
Creditórios 

$ 

Cobrança 

Cotas 

$ 



II. Definição e Fases da Securitização 

Definição 
 

Em sentido amplo, o termo securitização pode ser entendido como a 
desintermediação financeira. Em sentido estrito, pode ser entendida como uma 
operação complexa que envolve alguma forma de segregação de bens associada à 
emissão de títulos. 
 

Fases 
 
1. Constituição de Veículo de Propósito Específico; 

 
2. Segregação de ativos mediante cessão de créditos ou de contratos; 

 
3. Emissão e subscrição de títulos; e 

 
4. Classificação de risco da emissão. 



III. FIDCs Padronizados x Não Padronizados 

1. FIDCs não padronizados são aqueles cuja política de investimento permita a 
aplicação de qualquer percentual de seu patrimônio líquido, em direitos 
creditórios: (a) que estejam vencidos no momento de sua cessão para o fundo; 
(b) que resultem de ações judiciais em trâmite, sejam objeto de litígio, ou tenham 
sido judicialmente penhorados ou dados em garantia;  (c) cuja constituição ou 
validade jurídica da cessão ao FIDC seja considerada um fator de risco; (d) 
originados de empresas em processo de recuperação judicial ou extrajudicial; (e) 
entre outros elencados pela ICVM nº 444 /2006. Apenas podem receber 
investimentos de Investidores Profissionais. 
 

2. FIDCs padronizados são, por exclusão, aquelas não caracterizados como 
padronizados pela ICVM nº 444/2006, sendo regidos pela Instrução CVM nº 
356/2001. Apenas podem receber investimentos de Investidores Qualificados. 
 



III. FIDCs Padronizados x Não Padronizados 

3. Valor total de Emissões de 1º de janeiro de 2016 a 31 de maio de 2016²: 
 

a. FIDCs Padronizados: R$ 1.473.366.000,00 
 

b. FIDCs Não Padronizados: R$ 72.100.000,00 
 

 

² Fonte: ANBIMA - http://portal.anbima.com.br/informacoes-tecnicas/estatisticas/Fundo-de-Investimento-em-Direitos-
Creditorios/Pages/Estatisticas.aspx 



IV. Investidores Profissionais x Investidores Qualificados 

1. Investidores Profissionais (ICVM Nº 539/2013, Artigo 9º-A): 
 

a. Instituições financeiras; 
b. Companhias seguradoras; 
c. Entidades abertas e fechadas de previdência complementar (R. CMN 

3922/2010, art. 23, inciso III); 
d. Pessoas Naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em 

valor superior a R$ 10.000.000,00 e que, adicionalmente atestem sua 
condição de investidor profissional mediante termo próprio; 

e. Fundos de investimento; 
f. Agentes autônomos de investimentos, administradores de carteira, analistas 

e consultores de valores mobiliários autorizados pela CVM, em relação a seus 
próprios recursos; e 

g.  Investidores não residentes. 



IV. Investidores Profissionais x Investidores Qualificados 

2. Investidores Qualificados (ICVM Nº 539/2013, Artigo 9º-B): 
 

a. Investidores profissionais; 
b. Pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em 

valor superior a R$ 1.000.000,00 e que, adicionalmente, atestem por escrito 
sua condição de investidor qualificado mediante termo próprio; 

c. Pessoas naturais que tenham sido aprovadas em exames de qualificação 
técnica ou possuam certificações aprovadas pela CVM como requisito para o 
registro de agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, 
analistas e consultores de valores mobiliários, em relação a seus próprios 
recursos; e 

d. Clube de investimentos, desde que tenham a carteira gerida por um ou mais 
cotistas, que sejam investidores qualificados. 



V. Recuperação Judicial. Relevância do Tema. 

1. Crise econômica e instabilidade política. Aumento considerável dos 
pedidos de recuperação judicial. 
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VI. Aspectos Gerais da Recuperação Judicial. 

1. Ideologia  da Lei n.º 11.101/2005 - Marco regulatório do direito falimentar e 
recuperacional. 
 

2. Necessidade de inclusão de mecanismos para garantir a sobrevivência da empresa, 
reconhecendo-se a sua função social. Preservação da Empresa (artigo 47). 
 

3. Críticas ao modelo anterior (Decreto-Lei 7.661/1945). Falência e a concordata não 
ofereciam ao empresário a possibilidade de se recuperar. 
 

4. Alterou a ordem de pagamento e os privilégios concedidos aos credores; 
 

5. Introduziu procedimentos mais flexíveis (Recuperação Judicial e Extrajudicial) que 
permitem a apresentação de um plano adequado à capacidade de geração de caixa do 
devedor;  
 

6. “Dualismo pendular” (COMPARATO) – Apoiar o devedor X Prestigiar o credor. Existência de 
mecanismos para garantir que o capital financeiro investido retorne rapidamente às 
origens. 

 



VII. Fluxograma do Processo de Recuperação Judicial 

Fonte: Professor Cássio Cavalli – FGV Direito Rio 
https://pt.scribd.com/doc/148901785/Fluxograma-Da-Recuperacao-Judicial/ 
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VIII. Desafios da Lei de Recuperação judicial. 

1. Dificuldades na obtenção de Fresh Cash para financiar a empresa em recuperação e 
gerar valor e capital de giro. (a) Carência de benefícios legais eficazes ao financiador  no 
curso da RJ – sugestão: uma eventual prioridade incondicional de recebimento; (b) falta 
de governança e transparência; (c) decisões judiciais contraditórias. 

 

2. Opções: (a) acionista com disposição para o aporte (capital próprio); (b) financiamentos 
concedidos por instituições financeiras (garantia de cessão fiduciária); (c) emissão de 
títulos de dívida (caso PARMALAT); (d) Factoring; (e) Empréstimo na modalidade Debtor in 
possession - DIP Financing; (f) Securitização de Recebíveis (FIDC). 

 

3. Art. 67 da LRJ – Investidor que põe o dinheiro novo na RJ concorre com outros credores 
extraconcursais. Possíveis resistências de outros credores que ficam para trás na ordem 
de pagamentos. 

 

4. DECISÃO STJ: Entendimento de que o $ novo não precisa contar com aprovação do plano 
de recuperação judicial em Assembleia de Credores para ter reconhecida a natureza 
extraconcursal mas só pode ser concedido  após o deferimento do processamento da RJ 
(STJ, 4ª T. Min. Rel. Maria Isabel Gallotti, Resp 1.399.853/SC, Dje 13.03.2015). 



IX. Decisão do Colegiado da CVM de 23 de junho de 2015 
Processos RJ2012/13061 e RJ2014/5041 

1. A decisão se refere à interpretação do artigo 1º, §1º; inciso V, da ICVM 444/2006: 
 

 Art. 1º A presente instrução dispõe sobre a constituição e o funcionamento 
dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não-padronizados – FIDC-NP. 
 
  § 1º Para efeito do disposto nesta Instrução, considera-se Não-Padronizado o 
FIDC cuja política de investimento permita  realização de aplicações, em quaisquer 
percentuais de seu patrimônio líquido, em direitos creditórios: 
 
[...] 
 
 V – Originados de empresas em processo de recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
 
[...] 



IX. Decisão do Colegiado da CVM de 23 de junho de 2015 
Processos RJ2012/13061 e RJ2014/5041 

2. A decisão determina que devem ser classificados como não padronizados (a) os 
direitos creditórios em que o devedor ou coobrigado for sociedade empresária 
em recuperação judicial ou extrajudicial e, ainda, (b) os direitos creditórios 
cedidos por sociedade empresária em recuperação judicial ou extrajudicial e com 
plano de recuperação cuja homologação judicial ainda não tenha transitado em 
julgado. 
 

3. Assim sendo, os direitos creditórios performados e originados por sociedades 
empresária em processo de recuperação judicial poderão ser adquiridos por 
FIDCs padronizados, desde que não haja coobrigação da sociedade recuperanda e 
desde que o respectivo plano tenha transitado em julgado. 
 

4. A decisão da CVM é positiva, apesar de ser criticada pelas restrições impostas. 




